
Møte 6 – Maria Magdalena – fordømt & tilgitt! 

Icebreaker  Introduksjon 

til tema 

Bibeltekst & 

Bibeltidslinjen 

Bibelhistorien 

(Maria Magadalena) 

Lek Hobby 

aktivitet 

Bønneaktivitet Teaser 

«Huskeliste -

Stress» 

Barna blir delt i 

grupper på ca. 3-4 

stk i hver gruppe. De 

får da beskjed om at 

de må så raskt som 

mulig som en 

gruppe klare å 

samle sammen alle 

tingene som står på 

huskelisten som de 

får utdelt. MEN de 

må være veldig stille 

hvis de må gå ut av 

rommet slik at ve 

voksne ikke blir 

forstyrret!!! 

Førstemann til å ha 

samlet sammen alle 

tingene vinner! 

Noen ganger så er 

dette litt slik som 

livene våre er…vi 

fyker rundt og gjør 

den ene tingene 

etter den andre, 

men vi tar oss aldri 

Dørhengere 

Noen ganger 

hvis man er på 

et hotell så ser 

man at noen har 

hengt et «skilt» 

på dørhåndtaket 

hvor det står 

«ikke forstyrr – 

hviler» el. 

Nå skal vi laget 

et dørskilt som 

vi kan henge 

opp på døren 

vår som minne 

oss på at vi må 

sette til side tid 

for å lytte til 

Gud hvis vi 

ønsker å ha han 

med i livet vårt. 

I dag skal vi høre 

om en kvinne 

som lærte seg å 

lytte til Jesus og 

hvordan det 

forandre livet 

hennes. 

«Maria satte seg 

ned ved Herrens 

føtter og lyttet til 

hans ord» 

Lukas 10,38 

La barna gjenta 

verset og forsøk og 

la dem lære det 

utenat.   

Deretter snakk litt 

om hva verset 

betyr: 

Hva ville det si at 

Maria satte seg ved 

Herrens føtter og 

lyttet til hans ord? 

Senere sier Jesus til 

Marta når hun 

klager over at 

Maria ikke hjelper 

til at: «Maria har 

valgt den gode del, 

og den skal ikke tas 

fra henne.» 

Tar vi oss tid til å 

lytte til Gud i en 

travel hverdag? 

Lære om Maria: 

Del 1 om Maria 

Maria var en av 

Jesus sin venner. 

Jesus kom og 

besøkte Maria og 

hennes søster 

Marta og bror 

Lasarus. 

Fortell historien om 

Maria som lytter til 

Jesus mens Marta 

stresser. 

Fortell deretter 

historien om 

Lasarus. 

 

 

Del 2 om Maria 

Fortell historien om 

Maria som salver 

Jesus sine føtter og 

tørker det med 

håret. Hun æret 

Jesus som konge 

før hans død. 

«Lasarus våkne 

opp!» 

Del barna i tre/fire 

grupper. Gi dem en 

rull med dopapir 

hver. La så en 

person være 

Lasarus og bli 

surret inn i dopapir 

av de andre. 

Deretter skal de bli 

«vekket opp» og 

må komme seg ut 

av «likklæde» når 

vi roper «Lasarus 

våkn opp!» 

Førstmann ut av 

«graven» vinner. 

Dette for å få dem 

til å huske litt hva 

dere fortalte dem 

og for å få dem til å 

skape seg litt sitt 

eget bilde og bruke 

sin fantasi og leve 

seg litt inn i 

historien samtidig 

Nøkkelring 

Lag 

nøkkelringene. 

På 

nøkkelringer 

så henger vi 

nøkler. Som 

oftest så har vi 

en husnøkkel 

som gjør at vi 

kommer oss 

inn hjemme. 

Hva med å 

slippe Jesus 

inn i vårt hjem 

slik som Marta 

åpent døren 

for Jesus? 

 

Binders 

Alle får en farget 

binders og en 

sølvfarget binders 

hver. 

Disse to bindersene 

skal barna sette 

sammen mens vi 

ber om at vi også 

må bruke tid med 

Jesus og lytte til 

Jesus i våre liv. Slik 

at vi også kan følge 

han slik som Maria 

Magdalena gjorde. 

Neste gang 

så skal vi bli 

kjent med en 

ung mann 

som var en 

nær venn av 

Jesus… 



tid til å sette oss ned 

og lytte og bruke tid 

på det som er 

virkelig viktig i livet. 

I dag skal vi bli kjent 

med ei som klart 

nettopp det! 

 Hvordan kan vi 

lytte til Gud? 

Etter Jesus sin 

korsfestelse så går 

Maria til graven 

tidlig på søndag 

morgen for å salve 

Jesus sin kropp. 

Finner graven tom. 

Maria er også den 

første som møter 

Jesus etter 

oppstandelsen. 

 

som de har det litt 

gøy. 

 

Utstyr: 

� «Huskelister»       

� Hviteboard tavle hvor man har skrevet ned minneverset    

� Dørhenger 

� tusjer 

� Bibeltidslinje m/figur 

� Dopapir 

� Nøkkelring 

� Binders, både sølv og med farge 

 

Utstyr kan kjøpes på: 

www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å 

sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og www.amazon.co.uk  

 


